
Opzienbarende revival van de Maria energie aan de haar toegewijde kapellen

Het lijkt op het eerste gezicht een achterhaald thema om een artikel te schrijven over Maria de 
moeder van Jezus, omdat juist in onze tijd de ene na de andere kerk haar deuren moet sluiten door 
gebrek aan gelovigen, en dan nog schrijven over Maria lijkt dan een beetje absurd. Ook vanwege 
de vele schandalen welke naar voren zijn gekomen over de kerk van Rome waardoor velen haar de 
rug hebben toegedraaid. De kerk als machtsinstituut en daarmee zichzelf te hebben uitgeroepen 
als enige weg tot het komen van verbinden met zowel de Christus als in latere tijd ook met Maria, 
blijkt tot in deze tijd voor vele gelovigen nog steeds de enige mogelijkheid te zijn om deze energie-
en te ervaren. Vele anderen hebben geen enkele behoefte zich te verbinden met zowel de Christus 
als Maria om redenen waarvan men denkt dat deze krachten niet bepalend zijn voor hun levens-
pad. Er is echter iets heel bijzonders aan de hand en deze bijzonderheden wil ik graag met de lezers 
delen.  Ik ben in mijn leven aan geen enkele kerk verbonden geweest maar heb afbeeldingen van 
Jezus en Maria altijd mooi en heel sereen gevonden en heb ze dan ook reeds vele jaren geleden in 
mijn huis geplaatst. Door mijn werk met mensen die op zoek zijn naar hun levensdoel en spirituele 
verbinding daarin, kwam ik er achter, dat indien men daarbij de chakra’s volop geopend had, een 
spirituele verbinding en kennis over zijn/haar leven zich stap voor stap aan de persoon zich open-
baarde. Ik zie en zag ook dat zeer veel mensen momenteel op zoek zijn naar hun levensdoel en 
spirituele verbinding maar dat lang niet altijd alle chakra’s geopend waren.  Om b.v. het hartcha-
kra te openen blijkt de mystieke kracht van het hart van de Christus letterlijk wonderen te doen 
indien men zich verbindt met het hart van de Christus. Het is de rechtstreekse verbinding zonder 
tussenkomst van een kerkelijk instituut om, laat ik het noemen, de genade tot het openen van 
het hartchakra te ondervinden. Evenzo gebeurt het met de zonnevlecht chakra oftewel te plexus 
solaris indien men zich verbindt met het hart van Maria de moeder van Jezus. Dat was voor mij en 
vele anderen wel een heel bijzondere  ontdekking maar we zagen (mijn cliënten en ik), dat het in 
de praktijk volop werkt. We ontdekten sleutels tot openen van onze harten en onze gevoelens.

In mijn praktijk constateer ik dat nu ook cliënten van mij worden attent gemaakt om een Maria-
kapel in hun omgeving te gaan bezoeken voor het invoelen van de enorme krachtige genadevolle 
energie welke er momenteel uitgaat van Maria in aan haar toegewijde kapellen. Doordat ik een 
dergelijke kracht kan meten op de schaal van Bovis doe ik een belangrijke ontdekking welke te ma-
ken heeft met de tijdgeest waarin we leven en de wereld een gevaarlijke ontwikkeling doormaakt 
waarbij de mensheid meegesleurd kan worden in heftige oorlogen, waarbij men zijn/haar leven 
niet meer zeker is en veel leed zou kunnen gaan brengen. Het lijkt wel of Maria dit alles voorziet 
want sinds 2012 neemt de Goddelijke liefdesenergie in steeds sneller tempo toe in haar kapellen. 

Dat het ook elders opvalt, bewijst een artikel van de journaliste Iris Koppe in de Volkskrant van 16 
augustus 2017 met als titel Runxput is het Lourdes van Heiloo.  Eric Fennis van het Bisdom-Haar-
lem-Amsterdam constateert dat Maria in deze tijd populairder aan het worden is maar hij heeft 
hier geen goede verklaring voor, want hij zegt in dit artikel “waar dit precies door komt is niet hele-
maal duidelijk” Het zijn echter een toenemend aantal mensen en dan niet alleen Katholieke men-
sen, die voelen dat er een innerlijke aandrang is , om zich te verbinden met haar energie. Inmiddels 
wordt steeds meer duidelijk dat dit te maken heeft met de constateringen in Boviswaarden. Het 
is de onwetendheid en de dogmatiek van deze religie dat men niet meelift op de tijdgeest van dit 
moment en daardoor de scherpte mist waarin de Goddelijke krachten zich momenteel openbaren 
naar een ieder die via het hart de juiste verbindingen kan maken.



Ik zal een paar voorbeelden geven: Neem b.v. in mijn omge-
ving de Mariakapel hertogin van Drenthe te Emmercompas-
cuum.  In de jaren veertig namen 24 soldaten uit Emmercom-
pascuum deel aan de politionele acties in Nederlands-Indië. 
De bewoners beloofden een kapel te bouwen als deze mannen 
ongeschonden uit het verre oosten zouden terugkeren. Dit 
gebeurde inderdaad, en in 1951 kon de kapel worden inge-
zegend. In mei 2012 had deze kapel een Boviswaarde van 
390.000  en gevoelige mensen voelden deze energie bij het 
betreden van deze kapel. In mei 2017 was deze Boviswaarde 
gestegen tot 920.000 wat meer is dan een verdubbeling. Dit 
betekent dat een gebed met een verzoek welke nu wordt 
gedaan in tijd uitgedrukt met meer  dan de helft mogelijk 
wordt versneld ten opzicht van mei 2012.  Om dit nader toe te 
lichten het volgende: We leven in een tijd waarin alles sneller 
lijkt te gaan dan een aantal jaren geleden. Dit klopt ook om 
de volgende redenen. Er is zowel een stijging gaande van de 
Schumann resonantie ook wel genoemd de hartslag van de aarde tot wel 110 Hertz momenteel en 
dan te weten dat het voor 2012  nog maar 7,8 hertz was, en er is een stijging van de Boviswaarden 
gaande welke weer gekoppeld is aan de energie van  Universele Liefde. Wie mee surft op het stij-
gen van de Universele liefde, surft automatisch mee met zijn/haar Boviswaarde. 

Omdat deze energie van Universele liefde heel sterk uitstraalt 
vanuit o.a. de energie van Maria in de aan haar toegewijde 
kapellen, put men indien men daar voor openstaat momenteel 
veel kracht uit dergelijke kapellen. Omdat meten weten is, heb 
ik nog een paar metingen gedaan op onderstaande kapellen. 
De Mariakapel in Holthees-Smakt  in Noord-Brabant. Holthees 
is bekend om zijn mooie, witte Mariakapel. In 1464 wordt de 
kapel voor het eerst in bronnen genoemd als “Capella ten 
Hout, parochiae de Vierlinxbeke” In zijn huidige vorm dateert 
de kapel uit de 16e eeuw. De kapel sloot in 1648 op bevel van 
de protestantse overheid de deuren voor de eredienst. Pas in 
1848 werd de kapel weer in gebruik genomen. Uit het mid-
den van de 19e eeuw stamt het Mariabeeld van OLV van Zeven Smarten, dat een middelpunt van 
levendige devotie werd. De Boviswaarde van deze kapel was in 2012 - 570.000 Bovis – Nu in 2017 
wordt daar al een Boviswaarde gemeten van 930.000 – Bijna een verdubbeling. Een duidelijk voel-
baar verschil. 

Van de vele aan Maria toegewijde kapellen noem ik er nog een in Brabant en wel de Kapel Onze 
Lieve Vrouw van Binderen te Helmond. Deze heeft 
een huidige Boviswaarde van 960.000 eenheden. 
5 jaar geleden was dat 650.000 eenheden. Interes-
sant is het wellicht even een stukje geschiedenis 
over deze kapel hier te beschrijven. 
De kapel van Binderen is gelegen in de wijk Hel-
mond-Noord, op het terrein waar tot 1650 de cis-
terciënzerinnenabdij Sancta Maria de Valle Impera-
tricis was gelegen. Deze abdij, die in de volksmond 
bekend stond als de Abdij van Binderen, werd in 



de jaren 1237-1246 gesticht door Maria van Leuven, dochter van hertog Hendrik I van Brabant 
en weduwe van Keizer Otto IV en Graaf Willem I van Holland. -  Volgens een legende is de Maria-
devotie in Binderen verbonden met de kloosterstichting. Volgens deze legende raakte Maria van 
Leuven tijdens een jachtpartij haar gezelschap kwijt en kwam in een moeras terecht. Terwijl zij met 
haar paard wegzonk in het natte veen riep ze ‘o God, wees mij genadig, verlos mij uit deze nood. O 
God ‘k binder in !’Toen niemand haar leek te horen, beloofde zij Maria op deze plek een klooster 
te zullen bouwen ‘voor reine maagden uit adellijk  geslacht ’als zij zou worden gered. Plotseling 
werd de aarde weer vast en kon zij met haar page verder.  Al spoedig bleek de moerassige grond 
niet geschikt voor de bouw van een klooster. Maria besloot daarom aan de Maagd Maria te vragen 
wat de beste plek was. Op een avond keek zij, biddend tot Maria, vanuit het raam van haar kasteel 
neer op een hoog veld bij de rivier de Aa, dat bijna geheel door de rivier werd omsloten. Ineens 
zag ze op die plaats 24 cisterciënzer nonnen in wit habijt die met zes jonkvrouwen langzaam om 
de hoogte heen liepen. Zo had Maria zelf de plaats aangegeven, waar het klooster gebouwd moest 
worden. Toen het gereed was, noemde Maria van Leuven het, naar haar angstig avontuur. Binder-
in, Binderen.

Velen weten niet dat vlak over de grens bij Bour-
tange (Groningen) in het Duitse plaatsje HEEDE 
tussen 1937 en 1940 verschijningen van de H. 
Maagd Maria hebben plaatsgevonden aan vier kin-
deren. Het was de tijd van het opkomende nazisme 
in Duitsland. Vanwege de toeloop van pelgrims 
kregen de kinderen tegenwerking van de nazi’s. 
Ze werden meerdere malen verhoord en zelfs een 
tijdlang opgesloten in een psychiatrische inrichting. 
Ondanks de hevige tegenwerking bleven de kinde-
ren getuigen van hun verschijningen. Tot 3 novem-
ber 1940 werd Maria wel meer dan 100 maal op 
verscheidende plaatsten waargenomen. Heede 
groeide uit tot een bedevaartsoord en op 25 maart 2000 werden de verschijningen erkend door de 
plaatselijke bisschop, de bisschop van Osnabrück. De Boviswaarde van deze kapel is 1.000.000 en 
vijf jaar geleden was de Boviswaarde 670.000.

Locaties waar destijds Mariakapellen zijn ontstaan met een juiste devotionele intentie kunnen 
daardoor bogen op een continuerende zuiverheid. Door wie en onder welke omstandigheden en 
beweegredenen de Mariakapellen zijn ontstaan, blijken bepalend te zijn voor de energetische fre-
quentie van de locatie welke gemeten kan worden in Boviswaarden. Zo ook de Mariakapel in Hei-
loo ontstaan door een sterke Mariaverering in de 15e eeuw.  Echter deze bedevaartkapel werd ver-
woest in 1573 wat een periode van devotionele neergang tot gevolg had. Deze werd weer gekeerd 
door verhalen over Mariaverschijningen aan het begin van de 17e eeuw. In 1713 door de faam van 

het genezend water van de nieuw ontsprongen Runxput 
waaruit de boeren van het meegenomen water hun ziek 
vee (veepest) lieten drinken en dit vee behouden bleef. 
De put werd later toch weer gedempt maar in 1905 werd 
de put letterlijk opnieuw ontdekt door de heer Gerard 
van de Bosch uit Alkmaar. Een letterlijke ontdekking die 
maakte, dat in de jaren die volgde, de kapellen werden 
gebouwd en de bedevaartplaats uitgroeide van wat die 
nu is.
De Boviswaarde van deze Mariakapel bedraagt momen-



teel 750.000 
De Boviswaarde van het water bedraagt momenteel               Bovis.

Waar en welke Mariakapellen ik ook meet hun krachtplaatsen zijn de laat-
ste 5 jaar enorm gegroeid. Je kunt hieruit dus concluderen dat de energie 
van Maria in steeds oplopende mate beschikbaar is voor ons mensen, 
om ons leven mede toegewijd  aan haar energie gemakkelijker te doen 
verlopen. De bewijzen daarvoor stapelen zich op en het is toch een nieuw 
bewijs dat sinds 2012 er sterke energetische veranderingen plaatsvinden 
welke ons mensen beïnvloeden en ons voorbereiden op een mogelijke 
grote bewustzijnssprong.

Hoe zit dat nou met b.v. Boeddhistische tempels in Nederland. De Van 
Hanh Pagode in Almere heeft momenteel een Boviswaarde van 450.000 
– 5 jaar geleden in 2012 was de Boviswaarde van deze Pagode 180.000 
– Nog een andere Tempel b.v. de FO Guang Shan Holland Tempel te Am-
sterdam heeft nu een Boviswaarde van 370.00 in 2012 was dat 150.00 
Bovis. Daar en tegen heeft b.v. De Gangaramaya (Vihara) Boeddhisten 
Tempel in Colombo Sri Lanka een huidige Boviswaarde van 1.500.000 Dit 
was in 2012 780.000 Bovis.

Misschien mogen we hieruit voorzichtig concluderen, en dat is toch wel 
een heel bijzondere ontdekking, dat de uitstraling van de verschillende religies mogelijk gebonden 
is aan de geografische ligging van continenten en landen op onze planeet. 

Als dit zo is, dan verklaart het ook heel veel over de missies die religie trachten te exporteren naar 
andere gebieden. Ze zullen nooit een dominante rol kunnen gaan spelen in die gebieden waar hun 
energie onder de maat blijft van de religie welke oorspronkelijk verbonden is aan dat gebied.  Met 
geweld deze religie daar te brengen waar ze overschaduwd wordt door de autochtone religie leidt 
altijd tot Godsdienstoorlog.

De uitstraling van de Maria energie is als het ware een oproep om de autochtone op het westelijk 
halfrond ontstane religies met verve te beleven, zonder dat men opgaat en zich overgeeft aan de 
rituele dogmatiek welke door de kerkelijke instituties zijn ingesteld. Met andere woorden iedereen 
kan zich met Maria rechtstreeks verbinden van hart tot hart zonder dat men daarvoor de kerkelijke 
diensten dient bij te wonen. Haar energie stijgt ver boven iedere dogmatiek uit en het is haar God-
delijke Liefde welke nu juist in deze tijd aan de vooravond van grote veranderingen neerdaalt en 
opgepakt kan worden door iedereen of men nu een religie aanhangt of zelfs atheïstische gevoelens 
heeft. Het is haar grote liefde voor ons mensen hetgeen een 
kenmerk is van haar Goddelijke identiteit.

Naast de vele Mariakapellen bevindt zich in het Brabantse 
Wernhout een Maria labyrint. Het labyrint is een energiebron 
welke er diende te komen om de mogelijkheid te bieden de 
evolutionaire ontwikkelingen welke in deze tijd in ons men-
sen gaande zijn, daar in het labyrint te Wernhout zodanig in 
te voelen, dat men meegenomen wordt naar een gevoel van 
eenheidsbewustzijn waardoor het tijdsbesef soms geheel ver-
dwijnt en het voelt alsof men opgetild wordt naar bronnen van 
overweldigde liefde en zuiverheid.



Het labyrint kan gezien worden als een geëvolueerd labyrint van de Kathedraal van Chartres want 
dit labyrint dateert van ongeveer 1200 en heeft alles te maken met de mens van voor 2012 – Ieder-
een was toen onderhevig aan een Boviswaarde van de 3e dimensie en deze Boviswaarde had een 
maximum van 8500 eenheden. Het labyrint van Chartres heeft elf ringen en een hart en is verdeeld 
in vieren, het getal van de materie of 3e dimensie. Het lopen van het labyrint in Chartres opende 
het zeer smalle pad om tot hoger Spiritueel bewustzijn te komen en was eeuwenlang een weg om 
je te verbinden met de Christusenergie. Momenteel heeft het labyrint te Chartres een Boviswaarde 
van 9500 eenheden.

Het Maria labyrint in Wernhout kwam juist op tijd want het werd geopend op 11 november 2007 
en is zodanig ontworpen dat het een veel breder pad werd naar het openen tot verbinding met de 
Christusenergie. Het labyrint heeft elf plus acht ringen en is in drieën verdeeld. Het getal van de 
Drie-eenheid. Het labyrint heeft extra dimensies en is geëvolueerd in de tijd. Dit is een proces van 
vooruitgang tot verbinding met de hogere dimensies. Die verbinding vindt plaats in een onbewust 
proces maar is via zuivere spirituele radiësthesie te meten en begrijpbaar weergegeven in bijgaand 
schema.

Wie dit labyrint gaat lopen wordt meegenomen in een proces van verzelfstandiging, verantwoor-
delijkheid en bewustzijnsverruiming. Dit labyrint heeft een werking in de diepte van je wezenlijke 
zelf, wat en wie je werkelijk bent. Deze werking zal zich op termijn uiten door nieuwe inzichten, in 
anders denken, anders voelen, aanvoelen en je verder helpen om tot verbinding te komen met de 
Goddelijke energie welke zich uitdrukt in Christusbewustzijn. Momenteel heeft het Maria labyrint 
een Boviswaarde van 670.000 eenheden en reikt daarmee met haar dimensionele verbinding tot 
voorbij de 31e dimensie.

Een zelfde effect zien we in de vele Mariakapellen momenteel ontstaan en de kracht van de lief-
devolle energie van Maria bereikt steeds hogere graden waardoor ook een verblijf in een van haar 
zuiver toegewijde kapellen gelijkwaardige belevingen kan oproepen als het lopen van het Maria 
labyrint in Wernhout. Het is afhankelijk van de persoon die voelt waar en wanneer de aangereikte 
sleutel van Maria dient te worden toegepast om de verbinding met het Christusbewustzijn te reali-
seren.
We leven in een tijd van energetische omslag waarbij ons bewustzijn nu de mogelijkheid heeft om 
definitief de energieën van de 3e dimensie te verlaten en op te klimmen naar hogere spirituele 
waarden. Maria heeft haar liefdevolle hart ten volle voor ons ter beschikking gesteld en het is aan 
ons om daar op in te gaan. 

Dineke Jongepier-Rijskamp     www.djr-advies.nl
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